
una recerca que ha donat lloc a
l’exposició temporal d’estiu del
Museu d’Història dels jueus de Gi-
rona ha trobat «indicis» de des-
cendents de familiars del rabí i
metge de l’aljama medieval giro-
nina bonastruc ça Porta al Marroc
i als estats units.

L’historiador Marc Francesc,
treballador del Centre bonastruc
ça Porta, és un dels autors d’una re-
cerca amb l’objectiu de traçar la
història de famílies que van viure
als calls jueus de Girona, besalú,
Castelló d’empúries, tortosa, Pal-
ma de Mallorca i barcelona a l’al-
ta edat mitjana.

«un dels resultats ha estat la tro-
balla al Marroc i als estats units de
famílies que mantenen el cognom
bonastruc ça Porta evolucionat a
sesportes», ha explicat l’historia-
dor.

Malgrat que algunes d’aquestes
famílies aporten documentació
que els acredita com a descen-
dents del cèlebre cabalista gironí,
la dificultat de certificar l’autenti-
citat d’un llinatge tan antic porta els

historiadors a curar-se en salut i
parlar d’«indicis». Molta gent té in-
terès a dir que pertany a un tan no-
ble llinatge i cal anar amb cura

amb les atribucions després de
tantes diàspores i tants segles.

Marc Francesc ha dut a terme la
recerca conjuntament amb els

també historiadors Lídia donat i
Xavier Marcó. 

el resultat és l’exposició Llegat:
Paisatge humà dels calls, inaugu-

rada ahir, i que es podrà visitar al
Museu dels jueus fins passat l’es-
tiu. L’acte inaugural es va comple-
mentar amb un concert de músi-
ca sefardita a càrrec de Liliana
benveniste.

L'exposició presenta els noms
de les principals famílies jueves
medievals i identifica sobre un
plànol del call gironí medieval les
cases de quatre destacats cognoms
de l’època: Ravaya, aninay, del
Portal (o desportal) i Caravida.
el plànol l’ha dibuixat l’investiga-
dor de la udG jordi sagrera. 

segons els organitzadors de
l’exposició, les famílies, cognoms
i persones relacionades amb el
passat jueu de les ciutats consti-
tueixen el seu llegat immaterial,
que va més enllà del llegat físic i
monumental que també tenen
aquestes localitats, i que «queda
ben representat en aquesta ex-
posició a través de fotografies i ví-
deos». 

així mateix s’ha aconseguit res-
seguir l’evolució d’alguns cognoms,
en altres casos se’n perd el rastre i
s’esfumen en el pou de la història.
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Una recerca troba indicis de descendents
de Bonastruc ça Porta al Marroc i als EUA

El Museu dels Jueus de Girona ressegueix el rastre dels cognoms a l’exposició «Llegat: paisatge humà dels calls»

Laurent Martin és un artista
francès resident a l'empordà que
porta deu anys a la recerca de
l'essència del bambú, un material
que segons diu és «extraordinari»
per les propietats i que va «en-
amorar-lo» fins al punt que va
canviar la seva vida personal i
professional. era director artístic de
publicitat.

És la matèria prima de les seves
obres, escultures mòbils que ela-
bora en un procés que va des de la
selecció del bambú verd passant
per la manipulació, secat i mol-
dejat. Cada canya té la seva per-
sonalitat, afirma, i per això el que
fa és establir un diàleg amb cada
peça on l'equilibri i el moviment
són elements clau. 

La culminació d'aquests deu
anys de treball es poden veure a la
sala principal de Can Mario de Pa-
lafrugell obrint la programació

d'estiu. el museu també acull una
exposició amb treballs de tres ar-
tistes joves del taller bdn i l'obra
audiovisual de l’artista narcís san-

tamaria titulada Les pieds dans le
plat. es podran visitar fins al 27 de
novembre.

Sur les chemins du bambou és el

títol de la mostra d'escultures mò-
bils de Laurent Martin, conegut
com a «Lo».

ell assegura que la seva intenció
no era convertir-se en artista i que
la primera vegada que va entrar en
contacte amb el bambú –volia dis-
senyar un restaurant de sushi–
se'n va «enamorar». 

«És la planta més sofisticada a
estructuralment i amb un com-
portament gairebé animal», diu. 

L'exposició, instal·lada a la sala
principal, comença amb The fa-
mily, una selecció de canyes de
bambú on s’evoca el paisatge sel-
vàtic. És un bosc per on el visitant
es pot passejar per endinsar-se a
un univers on l’espai, el movi-
ment, la llum i l’energia tenen un
paper molt important. 

un altre aspecte que fascina
l'artista és que el bambú, en no te-
nir arrels profundes, busca sempre
l’equilibri amb la natura. i això, se-
gons Martin, és també essencial en
la seva obra. 

de fet, afirma que treballar amb
el bambú li ha permès trobar tam-
bé el seu equilibri personal, quan
fa deu anys va decidir deixar la fei-
na de director artístic de publici-
tat i vendre la casa per viatjar per
Àsia i buscar l'«essència» d'aquest
material. 
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La Fundació Vila Casas
mostra també a Palafrugell
els treballs de tres artistes
joves del taller BDN



Les escultures mòbils de bambú del francès
Laurent Martin obren l'estiu a Can Màrio 
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Marc Francesc s’explica davant el plànol que situa quatre famílies jueves al barri antic de Girona. 

DANIEL BONAVENTURA

Laurent Martin, amb els seus bambús, a la Fundació Vila Casas de Palafrugell. 
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